
دادهايم" فراخـوان انقـالب ميدان كـردن زيباتر "بـراى : زيباسـازى سـازمان
نمىشـود" اضافه چيـزى عنـوان هيـچ بـه گنبـد ايـن "روى : سـازه طـراح

بخشى است. برجسته نقش يك با شكل گنبدى جديد سازه دربرگيرنده تهران شهر ميدان مركزىترين روزها اين
شده اجرا شيشه آهن، از پنجرههايى نيز آن اطراف در كه است ــىكارى كاش ديگر، بخش و آجركارى گنبد، اين از
بود كرده اعالم قطعيت با انقالب ميدان جديد سازه طراح و نقاش هنرمند روانبخش»، «سعيد اين از پيش ــت. اس
بهصورت و دارد را هنرى اثر يك كامل قابليت سازه اين خود و نمىشود اضافه چيزى عنوان هيچ به گنبد اين :"روى
قطر و محيط در شود، اضافه سازه اين به چيزى باشد قرار اگر و است برجسته نقش هنرى اثر يك كامل و مستقل

نيست". گنبد اين
طرح با كه انقالب ميدان قبلى "نماد : است گفته تهران شهر زيباسازى سازمان حجم اداره مدير موسوى»، «سيدمجتبى
شده گرفته نظر در ديوارى طراحى يا و نقشبرجسته يك براى بود، نصب ميدان اين در سال1361 از اسكندرى» «ايرج
يك صورت به ديوارى طرح يا و نقشبرجسته شكل همان به طرح اين از قطعاً شود، فراهم آينده در شرايطى اگر و بوده
فاخته»، «غالمرضا گرفت". خواهيم بهره است، مردم تاريخى خاطره و كشور حجمسازى تاريخ از بخشى كه موزهاى كار
عنوان«انقالب» پاركجديدىبا پيشينميدانانقالبدر احتمالنصبنماد از پيشتر تهراننيز، مترو مجرىخطچهار

بود. داده خبر
18دىماه1388 www.today.ir

آثار شهرى، ــمههاى مجس ساخت براى فراخوانى تهران شهر ــازى زيباس سازمان
كرده منتشر مترو اطراف و انقالب ميدان فضاى در نصب جهت معمارى و حجمى
بايد هنرمندان داشت، اعتبار ماه1388 ــفند اس تا15 براىاينفراخوانكه ــت. اس
انتقالمفاهيم باتوجهبهنامميدانواهميتموقعيتفيزيكىمحل، طرحهاىخودرا
ارتباط مقوله تجسمى، و هنرى علمى، ضوابط زيباشناسى، اصول انقالب، شعائر و
مخاطبانشهرىارائهمىدادند. قابليتبرقرارىارتباطبا فضاىشهرىو با مجسمه
ــوند. ش اجرا و طراحى يادمان و فيگوراتيو ــته، برجس نقش بهصورت مىتواند ــار آث

ميشود آغاز 89 سـال در انقالب ميدان مجسـمه ساخت

www.zibasazi.ir 1388 بهمن
www.farsnews.ir 1389 فروردين

مديرعاملسازمانزيباسازيشهرداريتهران «حجتاهللامالصالحي»،
گفت: ارديبهشتتكليففراخوانمشخصمىشود، آخر تا اينكه بيان با
انقالب، ميدان جديد مجسمه ــود. مىش اجرا و انتخاب طرح "بهترين
ــود، نش ــخص مش طرح كه زمانى تا بود. خواهد ايراني هنر از ــادي نم

كرد". برآورد را آن هزينههاى نمىتوان

40 دهه انقالب ميدان

70 دهه انقالب ميدان

منظر معمارى ارشد كارشناس / لواسانى مونا : تنظيم و تهيه
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كوبا هاوانا- انقالب ميدان

به جهان، ميدان بزرگترين جهانى، صلح ميدان يا من» آن «تيان ميدان
يكى است. شده نهاده بنا 1651 سال در ــتى بهش آرامش دروازه معناى
ممنوعه»- ــهر «ش ورودى دروازه قرارگيرى نامگذارى اين ــاى علته از
در چهارگوش ميدان اين ــت. اس اينجا در - امپراطوران ــكونت س محل
حكومتى عظيم بناهاى ــه ك ــت اس پيادهاى پالزاى پكن، مركز نزديكى
محسوب نيز چين انقالب تشريفاتى ميدان نوعى به و است شده محصور

مىشود.
معاصر تاريخ از ــههايى گوش روايتگر ميدان، اين ــمتهاى قس از يك هر
نوزدهم قرن در پكن تسخير از پس فرانسه و انگليس ارتش است. چين

اين جغرافيايى مركزيت و استراتژيك نقطه در ــتقرار اس با هاوانا انقالب ميدان
سال از ميدان اين ــت. اس بوده كوبا تاريخ از روشنى بخشهاى ــاهد ش ــهر، ش
ــده ش تبديل كوبا فرهنگى و ــى سياس رهبرى مركز به تاكنون ميالدى 1959
به اينجا از متر 109 ارتفاع به كشور اين مجسمههاى بزرگترين از يكى است.
صدمين گراميداشت 1955در سال در ميدان اين است. برافراشته سر آسمان
و فيلسوف شاعر، (روزنامهنگار، كوبا ملى قهرمان و متفكر بزرگترين تولد سال
مسابقه به كشور معماران تمام ميان در مارتى» «خوزه ــى)، سياس نظريهپرداز
شد. اجرا برگزيده دوم و اول رتبههاى طرح از تلفيقى نهايت در و شد گذاشته
قهرمان اين از جمالتى و كوبا تاريخ از وقايعى يادمان، اين ديوارههاى روى بر
«خوزه يادبود ــان، يادم برج داخل در ــت. اس ــده ش حك طاليى رنگ به ملى

پكن–چين (انقالب) من» آن «تيـان ميدان
دارد. قرار ميدان ميان در چين انقالب رهبر «مائو» آرامگاه است. توريستى و تشريفاتى ميدان يك من» آن «تيان

است. كشور نقاط تاريخىترين از يكى هاوانا، انقالب دارد.ميدان خاصى محبوبيت مردم نزد ميدان بدنه بر «چهگوارا» تصوير يك عنوان به شـهر، مركز در كوبا قهرمان يادمان برج
مىكند. نقش ايفاى نظرگاه

انقالب سالهاى روايتگر چين، سرخ ارتش مجسمه

از انگليسىها عليه بر ترياك جنگ كشيد. آتش به را ميدان اطراف بناهاى
و (1977) چين انقالب رهبر «مائو»، آرامگاه كنار در است. شده آغاز اينجا
125 با انقالب، مردمى قهرمانهاى يادمان چين، سرخ ارتش مجسمه نيز
سالگرد شصتمين گراميداشت مراسم مىكند. نمايى خود نيز ارتفاع فوت
در را تاريخ رژههاى بزرگترين از يكى ،2009 سال در چين خلق جمهورى
نيمكتى يا درخت هيچگونه باز عرصه اين ــر سرتاس در زد. رقم ميدان اين
بىشمار دوربينهاى چراغها، توسط ميدان اين امنيت نمىخورد. چشم به

مىشود. تأمين پليس حضور نيز و
www.wikimedia.org : تصاوير منبع

موسيقى اجراى و هنرمندان آثار نمايش براى نيز ــالنى س و گرفته قرار مارتى»
است امكانپذير آسانسور با برج نقطه بلندترين به ــى دسترس است. شده تعبيه
چهگوارا»- «ارنستو تصوير بعدى، يادمان مىشود. مشاهده شهر تمام آنجا از كه
نماى بر فلز با كه است كاسترو»- «فيدل توسط كوبا منصب ــور كش وزير اولين
محبوبيت از شبانه، نورپردازى با اثر اين است. شده اجرا داخلى وزارت ساختمان
تئاتر و كتابخانه دفاع، وزارت ارتباطات، وزارت است. برخوردار مردم نزد خاصى
آزادى، روز برگزارى كردهاند. احاطه را ميدان اين كه است بناهايى ديگر از ملى
وقايعى از دوم، پل ژان پاپ مانند جهانى چهرههاى ــا ب ديدار و مى ــاه م اول رژه

است. ديده خود به مكان اين كه است
www.wikipedia.org : منبع
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روسيه – مسكو (انقالب) سرخ ميدان
ساختمانهاى با 1938 تا سايت اين است. مسكو سرخ ميدان جهان، بزرگ ميدان دومين
بهميدان«پنجاهمين در1967 بودكهبراىاحداثبزرگراهىتخريبشدند. قديمىپرشده
هشتصد در ميدان اين خريد مركز 1997 سال در يافت. نام تغيير اكتبر» انقالب سالگرد
پرزرق بازار اين بيرونى محوطه شد. بازگشايى مسكو شهر بنيانگذارى سالگرد پنجاهمين و
از پوشيده استخرى «پوشكين»، ــتانهاى داس پريان از ــمههايى مجس مجموعه با برق، و

است. شده پوشيده ... و گرانقيمت گونههاى با بوتانيك باغ فوارهها، و نردهها موزائيك،

مورد در مىكندكه اينسؤالبهذهنخطور تجاربمشابهخارجى، مشاهده با اكنون
چين، روسيه، در شده انديشيده تدابير و مالحظات از يك كدام تهران انقالب ميدان
نظر در جمعى حافظه تقويت و مردمى حركت يك ارزشهاى حفظ براى ... و فرانسه
از تاريخى نقطه اين براى ما شهرى برنامهريزان تهران، توسعه در است؟ شده گرفته
مديران كه است مواردى دست، اين از ــؤاالتى س شدهاند؟ قائل معنايى بار چه ــهر ش

باشند. پاسخگو قبالآنها شهرىبايددر
به قديم تهران ــمالى ش و غربى حصار دو تبديل از ــس پ كه تهران ــالب انق ــدان مي
در آن نقش واسطة به شد، ــاخته س آنها تقاطع محل در انقالب و كارگر خيابانهاى
ايننامشناخته ازسوىمردمومسئوالنبه پيروزى، بالفاصلهپساز سالهاىانقالب،
اينمكانشكل روندپيروزىانقالباسالمىدر كهدر خاطرهجمعىمردمتهران، شد.
نامىكهدر شود؛ ايننامخوانده به ديگرىبتواند نقطه هر تا آنشد از مانع بود، گرفته

بود. دوره آن مردم آرمانهاى و ذهنيت در موضوع مهمترين نماد خود زمان
خور در ــهرى ش كالبد هرگز تهران، مردم ذهن در انقالب عظيم معناى ــفانه متأس
نابسامانترين و ــلوغترين ش از يكى رديف در امروز، انقالب ميدان تعبير نيافت. خود

مورد، دو جز تاكنون آن ساماندهى اقدامات ــت. اس پايتخت شهرى گرههاى
است. آنبوده تراكمبدنه تغييراتكاربرىيا معطوفبهمسائلترافيكو تماماً
ميانبردن از حذفدستفروشىها، ميدان، از پياده ممنوعيتعبور نردهگذارى،
اقدامات از بسيارى و نصبپل مترو، ايستگاه و مجسمه ساخت پيادهرو، باغچه
و جزءنگرى تابع انقالب، از تهرانىها خاطرهساز عنصر مهمترين اين در ديگر

تصميماتموضعىشدهاست.
انقالب كانونى «مكان مثابه به انقالب ميدان براى يكپارچهاى طرح تاكنون،
زبان به است. نشده تهيه ــهرى ش زندگى عادى جريان رعايت با ــالمى» اس
معمارى براى يكپارچه و واحد طرح يك نيازمند ميدان اين امروز، تخصصى
مضمون اين ذهنى ــاى معن و ارزشها به توجه ضمن ــه ك ــت اس آن منظر
اقدامات زمان آن تا كند. ساماندهى نيز آنرا جارى زندگى ــهروندان، ش نزد
و كرد نخواهد تأمين را ــردم م انتظار يادمانى بناى تغيير قبيل از ــر جزءنگ
باقى عملكردى اغتشاش و آشفتگى با ــاوى مس همچنان ميدان اين معناى

ماند. خواهد

استالين دوره اواخر فرهنگى و تكنولوژيكى ويژه ــتاوردهاى دس از يكى ــكو مس متروى
انقالب ميدان ،1930 سالهاى در انقالب ميدان ايستگاه طراحى چندين بين در است.
اين دكوراسيون است. شده شناخته برجسته و شاخص نمادين، موارد از يكى بهعنوان
ايدئولوژى و روسيه معاصر تاريخ و اجتماعى علوم گوياى برنزى مجسمههاى با ايستگاه

است. سابق شوروى
www.ingentaconnect.com : منبع

براىديدارهاىاجتماعىاست. ايستگاهانقالبمتروىمسكودرزيرعرصهپيادهقراردارد.تنديس«كارلماركس»،پدرنظريهكمونيسمفضاىسبزپشتميدانسرخيكىازنقاطمسكو

فرانسـه – پاريـس انقـالب ميـدان
ــمه مجس كنكورد، ميدان غرب در واقع ــه فرانس نوزدهم قرن بزرگ ميدان اين ميان در
انقالب ــالهاى س طول در ــت. اس گرفته قرار ــه فرانس جمهورى از تجليل براى ــودى يادب
انقالب متروى ايستگاه است. بوده تظاهرات براى سنتى آغاز نقطه يك ميدان اين فرانسه،
قرن (در چارلز مقبره دروازه ــتحكامات اس به مكان اين ــت. اس آرميده ميدان اين ــر زي در
ميدان، كنونى چهره و ــد ش تزئين فواره با 19 قرن ابتداى در ــود. مىش مربوط چهاردهم)
است فرانسه- امپراطورى دوم دوره در پاريس ــهردار ش ــمان»- «هوس برنامهريزى حاصل
ــابقه مس به ميدان اين يادمانى نماد 1879 در ــد. ش تخريب تئاتر بناى چندين آن طى كه

شد. اعالم برنده عنوان به «موريس» برادران ايده و گذاشته
www.aviewoncities.com / www.en.wikipedia.org : منبع
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